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Amikor lepunkn#k nxi bz

tijk - nagvort meleg volt,

Taldn meg eml^keznak rd

alvas6ink^ hogy ju^iusbani

micsoda k&nikul^i nupokat
i\lun'k *t. Mv*ivSn afinak

B r^gvofi k^ntkuldnak rudhatd

t», hogv eqylk nap a szofkesitfii

s^al mallatt egv k^zrrat iavi-

Usik kozben ^lomba sxend*-
rultem a kovetkeiioket

Volt agys^er egy si*mlt6gApai
lap, am^lynak sze^rkasztSsHftg^ban

a fiely nagycur kicsi volt- ei^rt

Allandd gondot okorott, hogy
mikor melyik asztalon malyik

g^p legyan,

A sierkeaitSaen ugyanis sokf^la

gtippel foglalko^ott, ^zekre rend-

szarasen kozo 1 1 pfeg ram0 kat

,

lr§»okat, hardvar- *b szoftver ^

dtlotaket. A B^paket forgalmai6

c^gek j6l tijdiik. hogy nakik ^

vigOl is ^rd^kuk, hogy arra

a gipra amelyet ok arusftanak.

miridl tob*> program. leirS*,

otJot Jelenien meg- Hiazan

lamerl^k ait a r^gi igaisdgot.

bogy mindagy. m\x mondanak,
knak VQJamir6l* csak mini!

tobbat beS3C^ljan«k rdla.

Azi illetocdgakBitlstudtak.
.

hogy ahhoi. hogy egy lap fende^erasan kozolhesson anyago

kat az a attalyk favorizdU g^pre. q€p ia ka I. Ktoen a progra

mokol. ot(ataket velshogyan ki kail prdbSlni, ki ke1( printalm

stb. Igy Mt a tterkesztSseg a hSs^g lavarival kjjz^ott. nem

tudta mfir. hogv o sokf efe g6pet hovA tegye. Korulbalul IdAig

jutottam az Alomban. amikor fol^bradtam. Igy h^t gondoltam

1

^ ^dekli, nam *rdekli - almondom mftr a kedves olvaadnak,

hogy mi a* igaz^Ag miniSo«el kapcsolathan, Biiony^ra nam

6n vsgvok aa; egy^tlen dlyas6. aktnek nemr^g egyik raptir*ynk

soraf kozt ia jzamet szurt a kozt^s. miszerint a loptfir*nak

I

ossza^an egy darab #§pa van. KoUogAUs informicids csator-

tiikon keresztui is elj-tftott hoz*Ank a hlr, mrsiarint vaC^iban

ni«» «erk©3Zt6A6g»kban (« a mWnkhaz hftapnldkfi foiylk az

\ " vagyis mindan program-

I Si II tamel^5f*. I^stizisra kul6«
1 mi *\ *Wt munkat^rsakst k&ll megk^rni,

ugyan koptassSk m&f a sajlit

eszkdzaiket. vagy a mynko-
heivukon i^vd eszkozokat
lopva vagy^k ig^nybe a mi

igazAn nem onds c^iiainkra.

Sajnos ©gv sor t^pre, prog-

ramra igaz ez n^iynk is. Ml
ugyan agy fokkai jobb helv«t-
ben vagyunk, mart n^mi erfi-

>zakos udvarlSs aradm4nyak*nt
hosszan tartd kdlcsonban van

nilunk odhiny g6p. Igy nem kail

ida-oda fytkosni ha szuka^-

gunk van *gv Commodora-ra,
agy TVC-r». egy HT-re, adt.

A sorok rr^aakor mfig Atarit la

birtoklunk, De mind a

mat napig ii^ncs p^ld^yl egy
Sinclair g^piink.

Bz tal§n magyar^xhatd azzaL

hogy nines itthon c4g. amaly-

fiek ebben az irfinyban lenno

iSrdakelts^ge. Da ott van p^l*

diyi B Primo, amoly igazfin

fnagyar ^rdakeltseg.

Igaz, egyes9k szerint mi mindig
uiAltuk flit a g§pet. ezzet

sLiamben tal^n a lo^tobb

Primo s anyag n^lunk jalent

meg. (Rendszeresen jelennek

meg Primo-s anyagok

aiota is. hogy a t^pat „tltamettuk", mart ligy ereityk az ob-

jektW t^jdkoztatishoz a bukds t4ny*nak rogift^sa is hozzA-

tartozikO M^gia mind a mai napig nem slkarult egy gd^t
fciydvarolnunk. Ha tesztcint koti. valamelyik kiitso mynkatir-

sunkhoz fordufupk, ha prinialnl, akkor mag egyszerflan baj-

A^on amXg nydri napon megilmodtam az idaS lis saserkaaztfi-

s^get, ahoi mindon rendatkei:4sre dll. s ahol ^pp ez^rt mini-

m&ltsra csdkkanthatd a lapba keriilo hibdk szAma is, Addig is*

amfg az *1om val6ra vAltk. na haragydjanak az olva«6k. hogy

llyan belso Qgyakkal - mrt^g^pas lapok szarkesztas^^ainek

munkakorylm^nveival - uniatta onoket « szerkes«6 Tudiik

ba mindazt a nyiri uborkaszazonnak, meg a hfigut^nak.

1

bbl0lr6l

//fro/rf*/- amelyben egy p4r hbnapos g^pet mutatunk be - az Amiga 500-ast -. amely a gy4rt6k elk4pzel6se szerint

a C64 utdda lehet.

ValM6 - kinpadon az Atari 800XL - itlagosztilyzata: 3.8 - igazAn j6

TVC-CMtronIc*? - a k^rdfijelet rr^i feloldjuk, de az6rt nem 6rtjuk, hogy ha Centronics, akkor mi^n nem Centronics.

P,ogr»m»i»nlat - term6szetesen a vallatott Atarira - ezOttal egy kdrrajzol6 program, amely meglepflen gyors!

Bmaehrnvk/Mk - i&tik. mert ism6t klderul. hogy nemcsak g^pet. de m6g programnyelvet sem 4rdemes

benchmark tesztek alapjin vdlasztanl.

/rtfoyif«ifolr- sok-sok uj konyv a piacon, amelyek kozul a nyelvoktatSs sz4mft(Jg«peslt6s«rai sz6i6t v4lasztotta

bogarunk e havi r4g6disa t4rgv5ul.

SwoftvmratUtmk - a RAM-ot feltoltfi g6pl k<5du program a C64-re.

CnfvHs* nv^re- uj p4ly4zatunkban nem kisebb nyerem6ny6rt csatSzhatnak - mint ez a nagy 6rdekiad6st kiviltott masina.
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K f N P A D O N
COMPUIERsooxr. *

ATARI

Egy olyan g6p vallatAsit tOztOk itapf-
rendre, amely ndlunk alktfsett. Az Atari
a I«gr6gabbi mfkrog4pgy«rt6k k6z6
tartozik, s rAacMsul a lagnagyobbak,
lagnApszeriibbek kdz6. A nagyvfldgban.
Do nem ndlunk. Hozztfnk csak n^hdny
megszAllott hozogatott ba Atarit, mfg-
nam tavalyal0tt a SkAla valahonnan ka-
pott agy fgan kedvez5 aj^nlatot. Igy
•zvUIn bolAtt az orszAgba n6htfny Bzmr
danib, amalyat vdltozd Aron 6s vtfltoz6
sikarrel Anisftott 6m drusit a Comptar 5
jizlathlil6zat. Vallattfsunkra Is maghlv-
tukazazl0thllt6zatk«pvlselliI4t,aklcsak
azM nem kapott „m4lyQt«sekat" az
Inkvlzltoroktdl, mart r^gdta Ismarik
•gymdst As gyakran talAlkoznak a g4p
kapcsdn. Mindanasatra azt tAbbszdr 6s
nyomattkosan k6rt«k az fnkvlzftorok,
hogy Irjuk mag - szarintQk ,,pofdtlan-
sig", amit a Sk4la mOvalt. Bahozott
•gy gdpatr da sammit sam azarzatt hoz-
i6. Sam szoftvartf sam irodalmat nam
tfnislt. Mi csak agyat tahatflnk hozztf a
v«lam6nyflkh6z: addlgl tapasztalataink
szarint az ndlunk tdbbnyira Igy szokAs.

GYARI ADATOK:
MemtfriamAret:
22 kbyte ROM
64 kbyte RAM
40 kbyte programozhat6 BASIC me-
m6ria terulet

Csatlakozisi lehetSsAgek : tv-k^-
szul6k. monitor, magnd (speci^Iis),

lemezmeghajtb, printer, plotter, paddle,
eg^r. modem stb.

MAret: 38x22x6 cm
SOly : 1 95 dkg (tipegys^g: +1 60 dkg)

KfNRENDSZER
R^gi kinrendszerunkbfil indultunk ki.

Egy kis vitSnk volt az 6rn^l. V6gul ijgy

egyeztunk meg, hogy csak a hazai
drat oszt^lyozzuk. A t^rol^snil kett6-

v^ilasztottuk a kfnt, kettfi lett az egy-
b(5l. V^giil a + kfnok k6z6 ismit foi-

vettuk a szoftverell^tous^got.

Kill?

If jMJriiticiiiiii MEiLEiiM III? Hiuiirns

HAZAI AR-4,0
A hazai osztaiyz^sdtaz is inaokolta,
hopy a g^ppel rendelkezfik t6bbs6ge
forint^rt vette azt. Hogyaz osztSly-
zat ilyen j6 lett, annak osakis a

k6s6i vallatSs lehet az oka. (Nem-
csak a g6p elterjed^se k6sett de m6g
ehhez k6pest is k6sett egy kicsit a

vallat^s.) Hiszen a g6p megjelen6se-
kor nem kevesebb, mint 29 900 forln-

tot k6rtek 6rte. Erre az ^rra inkvizfto-

raink sikoltozva eml^keztek, s egy-
ontetQen v6lem6nyezt6k: ha akkor
teszteltunk volna, aligha Oszta volna
meg a g^p ebben a kfnban a buk^st.
H^ristennek az6ta tobbszor esett az
6r, mfgnem el6rte a jelenlegi 8800 fo-
rintot. Ezzel mir-mdr el6gedettek le-

hetunk. Enn6l olcs6bban csak C16-
osokat irultak - n^hftny napig, Igy
hit igsz. amit egyik inkvizltorunk
mondott: 64 kbyts-os g^pet mdg nem
^rultak enn^l olcs6bban Magyaror-
sz^gon. A kozepest ad6 inkvizftorok

v6lem6nye szerint viszont a gdp tudi-
s&hoz k^pest ez az m6g mindig
csak kdzepes.

KlH;
PERIFeRlAK-3,7

Mint mindig, most ts a periferiSk

csatlakoz:tat^s^nek lehetfisigM vizs-

g^ltuk ebben a kfnban. Azt tehAt



hogy minden kulonosebb bOv^szk©-

d^s- interface kdzbeiktaiSsa - n^lkul

mi minden dughat6 bele, Nos. bz

osztSly^alok-szOt^sit k6x dolog tndo-

kotja. Inkvi^tofaink egy rdsza nem tu-

dott kibOini a bCr6b6l. s M^kel^s^be

m^QtS beblkul^Sta a hazai piaci hefy-

zetet. S 3 helyzet hogy a drive-on.

a printeren. a joystickcn 6s term^sze-

lesen a moniioron Mvul az eqvMgorx

s^mmi sines hozz^. (Nagyritk^n e&et-

(eg eg^r.) Ami a legbosszantdbb.

hogy m6g magn6i is csak az ut6bbi

idfiben lehet hozzft n^mi ut^najir^ssal

szerezni.

Az enyhSn szblva hiSnyos hazai ki-

n^lattel szemben ehhez a gSphez

szinte minden van, s minden csatla-

kDZtathald. A felsoroltakon kfvul pSI-

d^ul koala pad f^nyceruza. paddle,

plotter, modem. SajnAlatos azonban
- s ez volt a gyeng^bb osztAlyzatok

mSsik indoka hogy a periMri^k leg-

nagyobb r^sze special is Atari beren-

dez^s. Mindossze a video, a joystick

^£ az RS232 ..szabv^nyos". Term^sze-

tes. hogy a speciAlis soros csatlakozp

idehaza ritka, mint a feh6r holl6.

Az inkviztorok t6bbs6ge fontosnak

tartotta megiegyezni. hogy a speci^lis

Atari perif^riik minfis^ge j6. (Bar a

1029-es printer hagy n^mi kMrini-

val6t maga ut5n.) A peril^n^kn^l kePi

megemlltenunk. hogy az Atari f iloz6f la

fontos r^sze a cartridge. Mmthogv
e c6g mikrogApei a tv^jdt^kok c^lj^ra

kfozult c^lberandez^sekbdl fejlodtek

ki logikus l§pfc volt a fejfe&ztsSk r^-

szSrfiL hogv a cartridge partot rajta

hagytik a g^pen. S bit Magyerorsz^-

gon nem kaphatbk. de a c6g a ter-

jedelmesebb szoftvereket (p^lddul a

kulonbozfi programr^yelvek fordft6it)

elsfisorban oartrrdge-ban forgalmazza.

Akr prdbAlt mAr efMldt, tudja, hogy

ezek hasznSfata mennyivel k^nyelm^-

sebb, mint a kazettdk^ vagy lemezeke

KtPERlMVaKEZELES - 4,5

A j6 oszt^tyzatok elsCsorban a j6

grafikai Iehet6s6geknek k6sz6nhet6k.

A k6perny6felbDnt^s 320x192 k6p-

pont Az egyszerO f#]hasznS16 sz^-

mSra ez csak egyszInO uzemmbdban
firhetfi el. de a ,,v^jtfulQ"' inkvizTtorok

elmondt^k, hogy n^mi trukkel szinte

minden megoldhata ezen a g^pen.

BtzonyfljSk ezt a g^phez kaphat6 jd-

tikprogramok is, Erdekass^g, hogy a

nagyfelbom^stj grafik^t kulon chip

vez^rli - s mflkod^se mmdossze
25%-k3t lassltja a program fut^s^t

Egyrd6b6n n6gy grafskus k^pet lud

kezelni. szoveges k^pernyfit terme-

szetesen ennek a sokszorosAt. s ezek

l^ezel^ae egyszerG 6s gyors. TobbMIe

grafikuE 6s szdveges (iltetve kevart)

uzemm6dia van a gfipnek. s ezek

BASIC -bfil is eMrhetfik 6s progra-

mozhat6k. B^r egy sor dolgot (kor-

rajzoISs, testes, ablak- 6^ sprttekeze-

16s) ire is POKE-okkal ^rhetOnk el

Lehet vale dup^a. illetve ndgyszeres

m6retu karaktereket is fmi. sezek n4gy

kuianboz6 Ezfnnel haszn6]hat6k.

Utdbbit inkvizftoraink kev6snek talii-

tAk. valammt azt is a k6p©rny6kezel6s

hitr^nyai kozt emlftett^k hogy a gep

egy6bk6nt elfinyos 6k9zetes karak-

tereit a nsgyitott karakterek kozt nem
hasznSlhatiuk. 16 f6le szfn &-8 ar-

nyatat^t isrr^en a g6p - azaz dsszesen

1 28 szlnt.

4. KfW:
HANG - 3,8

,
^fig^iangcsatomaja^
3,5 okt^v leriedelma. K6t-k6t csator-

na azonban osszevonha 16. s fgy a

hang te rjed© lem n6m i ugyeskedessei

nyolcokt6vra bfivfthetd. A hang a t6v6

hangs^6r6j^n keresztyl hallhat6 - a

videokimeneten is el6rheta. Prog-

ramoz^sa az irvkvteftorok egy r6sze

szarini egyszeru. misok szerint

6ASIC-bai egy kicsit neh6zk0S- s az

igazi Iehet6s6gek csak p6pi k6dbafi

t^fulnak foL K6is6gtelenul hiba, hogy

a programozfiskor a hang hosszusa-

g6t az hat6rozza meg, hogy a kovet-

kezfi hangv6ltSs el6 milyen hosszLi va-

rakozd ciklust 6pftijnk be. Ami hiany-

zik: ielalak form6l6si 6s hangszfn-

szab%ozasi Iehet6s6g. viszont van

szQr^ai - azaz torzltAsi leheT6s6g.

A g6p hangj6n6l keEl megemirtenunk,

hogy van a 36pnek ,,sajit hangja' is.

Ugyan ez is a t6v6 hangsz6r6jab6i

sz6L de tfilunk fuggetlenOL Nemcsak

a billentyClenyomisokat jelzi egy

hang, de a drive hasznilata kdzben is

kapunk egy kontroil .iutiydt", amely-

bai az is mag^llapfthata, hogy uzem-

szaruen folyik-e 6pp a be6li6s. vagy

eseileg hiba t6rt6nt. KfvSns^gra egy

POKE-kal ezek a Ws6r6hangok ki-

kapcsolhat6k. _ _ ___

KAZETTAS TAROLAS - 2,7

[nkvizftoraink felSnek volt err61 la-

pasztalata. Ennek ffi oka nyilvdn az.

hogy aki ezt a g6pe1 meg akarta venni.

k6nytelen volt hozzS azonnal drtve-ot

is v^s6rolni- Hiszen speci6lis magnOt

tg6f>yeL s ezt nem 6ruttak hozzl

Akik pr6b61t6k, azok szerrnt a dolog

felejtheta, Ets6sorban is lassij, s a

turb6s[tSs IS mindossze &0%-kal gyor-

sft. M6sik g6p m3gn6j6val elmentatt

program vagy bejon, vagy sem. Nam
toltheta be a program n6v szerint

teh6t mindig pontosan a kfvint prog-

ram elei6re kell illni.

6. KlH:

TAROLAS drive-on - 4,0

Az eddig vallatott g6pektfll ez a g6p
ebben a kfnban mutatja a legjelentfi-

sebb elt6r6st. A Iemezmeghajt6 keze-

I6s6hez szuks6ges szoftvert - az ugy-

nevezett oper^ci6s rendszert - ugyan-
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is az eddig vallatott g6pek meghajt6ja
vagy interface-e tartafmazta. Ez azt
jelenti, hogy a meghajt6 csatlakoz-
tat^sa 6s bekapcsol^sa ut^n azonnal
kezelhetC. egyazerfl parancs befr^sival
be lehet f6la tolteni a kMnt progra-
mot, (Gondoljunk pSIdSul a Commo-
dore 1541-es haszn^jal^ra.) Ezzel
£26mben az Atari drive csak mag^t a
..vasal" tartalrDazza, Ahhoz, hogy
haszndlrif tudjuk. lemezrdi kell be-
to Iten i az oper4d6s rendszert. En nek
hitrinya. hogy egyfelfil a munkakez-
d^s lassObb. mSsfel6I az oper5Gj6s
rendszer kb. 8 kbyti-ot fefoglai a g^p
mem6ri^jSb6l, ElSnye viszont hogy az
operdcrds rendszer fejieszthetd. s az
Qjabb v^ltozat- amely nyilv^n intel-

figensebb - gond n§!kul haszn^l-
hat6.

Nos, az idehaza ^rult Atari 1050-es
meghajt6 - amely egy6bk6nt a leg-
elterjedtebb ehhez a gephez - ^r^ban
benne foglaltatik a DOS 3.0-^s ope-
r^ci6s rendszer. Enn^l ma m^r kap-
hatb jobb is. de minthogy ez vehet6
^Ital^nos adotts^gnak, ebben a kfn-
ban az ezzel uzemelfi drive-g^p rend-
szert oszt^fyoztuk. Erdekes, hogy az
eg^sz vallat^sban e kfnban mutatkoz-
tak a legnagyobb elt6r6sek az inkvi-
zitori osztdlyzatok kozott. Kettestfil
otosrg minden etfifordult. A tirolis
sebess^g^veE megbfi^hatdsSg^val
sztnie mindenki el^gedett volt, A ket-
test az az inkvizftorunk adta. aki adat-
kezef^st v^gzfi szoftverekei is fejieszt
a g4pen. Mint mondta. egyszerden
botrinyos. hogy ha az adatbevitel
kozben v^letfenuf RESET-et nyom.
vagy egy piffanatnyt ^ramkimarad^ts
tort^nik *- a teljes adatiKamdny meg-
szunik. el^rhetetlenn^ v^tik. Term^-
szetesen a lemezen rajta marad, teh^t
speci^iis programmaf ..kiszedhetC
Tobben kifog^solt^k, hogy mindossze
1 30 Kbyte f^r egy lemezre, A Commo-
dore-hoz szokott progrsmoz6k nem
drulnek annak, hogy ez a rendszer
talin kiforrottabb, s ^pp ez^rt. ahogy

egytk inkvfzJtorunk fogalmazott: z^r-
tabb. Nem enged meg annyi triikkot
nehezebb az adat^llomanyokba valb
heJenyijlkSl^s, Lehetetlen p^ldiul a
hibSs szekiorok ^tmdsolAsa. amf a
szoftvergyjrtbknak nagy efflny. hiszen
Igy a szoftverv^delem egyszenDen 6s
szmt6 tokiletesen megoldhat6.

Az oszt^lyzat mag46rt besz6l. Nines
a gdpben monitor. Semmivel sem t^-
mogatja a gSpi kddu progrsmo-
zAst A lesiijtd v6lem6nyekei enyhf-
tette egyrdszt. hogy a DOS alkalmas
gipi k<5du programok k(ment6s§re,
betolt^s^re (megadon vagy saj^t kez-
dficfmre). H fuTtatls^rs. M^srdszt a
valamilyen se0dszoftverref m5r meg-
frt g^pi rutmofc hasznSlata BASIC- b6i
rendkfvul k6nyelmes. A USR fuggv6ny
segfts6g6vel ak^rh^ny param6tert &t-
adhatunk a g6pi k6du rutinnak, s egy
k6tbyte-os sz^mot vissza is kapha-
tunk.

KlN:
MEGBIZHAT6SAG-4.7

Ez a legjobb ^llagoszt^lyzat az eg4sz
vaJfat^sban! S valljuk meg, a hSzi
sz^mtog^p kategdri^ban ez komoly
^rt4k. Az inkvizftorok kulbn k^emel-
t^k, hogy 1 2 6r^s vagy hosszabb hasz-
ndlat ut^n sem jelentkeznek a m^s
pdpekn^l s^ok4sos hib^k, ,Mt 6s Wl
five ketten ny^^zzuk. de soha egyetlen
rossz szdt sem sz6ft" - mondta egyik
mkvizftorunk. MSsok arr6l sz^moltak
be. hogy m^g 4-5 tizedm^sodperces
^ramkimarad^st ia kibfrt, an^lkuL hogy
a g^phen l^vd program elszillt volna.
K^fdSsunkre. hogy elSfordul-e a g6p
iemereveddse munka kozben - leg-
jobban informaltfnkvizftorunkeimond-
ta. hogy az A §s B verzr6j^ BASIC-kel
k^szrtett rigebbi g^pekn^l m§g tor-
t^nnek tlyenek, de az iijabbaknfif
szinte soha.

_S.KfMj
BILLENTYOZET-4,1

Az elhangzott kifog^sokhoz k^peTt
m6g tal^n t(i\ j6 is az 4tlag. Mag^t a
billentyCzetet kellemesnek, strapabf-
r6nak mondt^k az inkvizftorok. Ism6t-
l^sre nem hajiamos, megbfzhGt6. A
probl^m^kra akkor derult f6ny. amikor
a billentyuzet elrendez^s^rfil esett sz6.
,,K6tkezu ember kell hozzS" - som-
m^zta v6lem6ny6t a legrosszabb osz-
t^lyzat tulajdonosa. M6g a kurzort
sem fehet egy k6zzel mozgatni. Rossz
helyen van a CAPS, 6letvesz6lyes a
BREAK 6s a RESET elhelyez^se.
(Eiabbi a RETURN folott, ut6bbi a
funkcidbillentyuk kozott - a tobbivel
azonos kulaEakban.) Egy6bk6nt j6,
hogy a g^pnek vannak funkcf6biiten-
tyOi. viszont kSn hogy ezak nem
progfamozhatdk. S v6gul ami m^g
gyakori bosszds^g okozdja. hogy a
bilfentyillzeten - legal^bbis a ndlunk
kaphatd g^pek^n - nincsenek feltun-
tetve az 6kezetes 6s a grafikus karak-
terek.

DOKUIVIEniTAClO-1,7
Ez a r6gi kfn, ez az Atarindl is az ma-
radt Sajnos enn6l a g6pn6l az sem
vSltoztatott vofng sokat a helyzeten,
ha nemcsak a gephez adottdokumen-
tficibt oszt3lyoztuk volr^a. Hiszen az
egyetlen itthon kaphai6 szakkdnyv a
kezdSknek sz6fd Hetedh^t Atari. A
Skil^n^l vAs^rolt g^pekhez riadteul

AomirM Oibor



m6g csak nem is magyar nyelvuek a

kapott fuzetek. Igaz, hat vjlSgnyeWen

fredtak. Vegyuk sorra. hogy egySlta-

lin mik ezek; van egy hasznAlati uta-

sltSs a g^phez. azuT^n van egy m^sik-

kicait r^szletesebb has^nAlati otasit^s.

van egy kilencoldalas BASIC le-

\m. .Akinek ez azels6 g6pe- az meg-
ha! az2«l a letrSssar" - mondta agyifc

inkvizftorunk. Sajnos, aki pentosan

tudja, hogy mit keres, az sines sokkai

jobb helyzetben. A dolgok ugyanis

homilyosan, hiSnyosan, hibSsan vagy

sehogy sjncsenek lefrva.

EDITALAS - 4,1

A felhasznSI6 6r6m6re ennek a g6p-

nek is a ma mSr szinte iltalinos full-

screen editorja van. A sorok bevitele-

kof sztntakTikar eliendrzfist is v6gez es

jelzi is. hogy mi a hiba. Az^t mar

nem minden inkvizftorunk lelkese-

csa hogy a hibSs sort eteszi az^rt a

memariSba. belefrva egy ERROR sz6t,

J6. hogy van inzertds delete bilSentyO,

Ut6bbinak r^adSsul k^tf^le uzem-

rn6dja is van. A7 egyik baira haladva

ToroL de a kitorolt. karaktetek hely^t

uresen hagyja. A m^sik a kurzor

alatti karakt^rt torii, 6s a sor jobbra

I6v6 r^sz^t balra IM^ti. Ahogy a bil-

ientyazeirGl azt frtuk, hogy k^tkezes.

dgy ^rv^nyes ez az edit^iSsra is.

Korulm^nyesek. sfit ketlemetlenek az

aditilSskof hasznSiatos bitlentyO-

komblnAcL6k, Kutonosen vigyflzni ken

a aortorl^ssel - mert a SHIFT DELETE

kombinici6t konnven megnyomja az

ember v^lellenul is. Nem tudni ki^

volt az elsfibbs6g. mindeneseire a

Commodore 64-esn^l megismert edi-

Torhibflt in is megtaliljuk. Azt ugyan-

is. hogy rovidit^sekkel befrhalunk a

„maximS1isnSI" (3 k^pemyfisor) ho^z-.

szabb programsorokal vs. de editaim

m^r nem tudjuk, azaz a 3. sor v6-

ge mogotti karaklerak ilyer^kor elvesz-

N6h4ny inkvMtorunk mepiegyezte

m6g, hogy az editorban valano van

egy hiba. A logikijAra m^g senkmek

sem sikerult rijonni. de art tobben

meger6stteit6k, hogy olykor k^t prog-

ramsor osszecsuszik editil^skor.

12 «ffii =

A GEP PROGRAIVKVYELVE
3*2

Term^szetesBn ez a gSp is BASIC-

kel jelentkszitt be, tehSt ezt osztSlyoz-

t^k inkvizftoraiok meglehetosen szi-

goriian. Igaz. ami igaz - kora alapjan

lehetne egy kicsit mte'lia?"*^^^

Nines benne ELSE. RENUMBER.
DELETE, AUTO, OEFFN, TRACE, van

viszonl kiazSmitott GOTO 6s GOSUB,
kis trukkel MERGE-elni is lehet. van

egv TRAP nevfl utasttAs, ameiy az

ON ERROR GOTO-nak felel meg,

de hiSnyzik hozzS a RESUME meg-

teletflle. J6, 4s riikasSgszSmba megy

a cilusbdl, iiletve szubrutinbbl vald

kiugfSsnfil hasznaihat6 POP utasItAs,

amely a folosleges stacktartalmat toMi

ilyenkor. J6 az is, hogy bfirmilyen

hosszy lehet egy v&}\oz6 f^eve, s ez

riadSsul nem tg^nyef plusz memanat.

(Ennek azorxban az az ^ra, hogv ha

egy v6ttoz6nevet kulcsszd koyet, a ket^

t5 kozt betGkdzt kell hagyni, rnAsku-

Idnben az eg^szet v4!toz6n6vnek veszi

3z interpreter,) Hiba viszont, hogy

programozSskor csak a '^^ev'^wk

has?n^lhat6k. Komoly vita alakutt kt

inkvizftoraink kozotl a fnngkezej^s

miiyensi gfirfil. Akik m^s a^pekenjTieg-

szoktik a stringmfiveletekei - Iesu]t6

v^iemdnnyel voltak az Atari tombok

nfilkuli. nt;-ifekes strmgkezel^sSrfil,

amit m6g nehezft a CLR htbis mu-

kodfise. Akik ezt szoktSk meg. s is-

merik a sziiks6ges trukkoket. az*\k vi-

szont azt a kits^gtelen flOnV^t dom-

boritott^k ki, hogy luiajdonkfippen

nines hatAra egy string hossz^nak

A BASIC sebess^ge antmetiKai

mQvBtetek (ffileg a hatvAnyozSs) las-

siisSga miali nem erfiss^ge a gfip-

nek.

13. KiW:
TANULHAT6SAG -4,5

A tobbsAg vSlem^nye szertnt a gfip

m6g megfelelS dokument^cib hiSnya-

ban is konnyen krismerhetfi. Egyedul

azt kifogisolta n^hiny inkvizftor. hogy

iO\ sok dolgot kell egy programozonak

feiben tartania. Ag4p rendszere ugyan-

is rengeteg POKE-olAst kovetel s rS*

adisul oil vannak m§g a billentyOzet-

n6l m^r emiftett hiAnyz6 feliratok - a

grafikus karakierekfi 6$ az eke^etes

SlJidl«r ZmoH
cureor-verfrlS

bitlaniyOkel minimum

mCik^dteini,

a Reset-gomb
*tiiv*S3t^lVefi halvfl*^ van/^

' ennyi id6 ut^n ii

de Ish6t

hogy 01 in hlbfim."

Szt«filiiiV ZKlIt
..Mir kfit HW ^ve

hasziiilom

mm untam tmg^

Math J6tMf
..A kfipefnyfikazfil6ar©

Itgszlyesebbgn c^illagos

5iost adnAk.

Csak at ^fv maidmallfit«

fani&^iim

tud oly^t kkfilitnl^

am St mm ishei mfegolrfani

(vagy csak
mm ludom?)/'

So^B Gtbor

i^m ti(bfi3E*k.*'



+1. kIN:

A gyeng^bb oszt^ilyzatokat ad6k is-
m6t a sok POKE-ra, 6s a rossz billen-
tyOelhelvez^sre hivatkortak, kuldnos
tekmtettel az .Jletvesz^lyes" kombi-
n4ci<5kra. Fq Imeruit m6g, hogy a g6pmm el6gg^ rugalmas, bizonyos dol-
gokban nem k^pes a fethasznil5 k6-
nyelm^t szolg^lnL Ami viszcnt tij

szempontk^nt kmult el5, a2 a hiba-
uzenetek milyens^ge. Ennek a g^pndk
ugyanis csak hibak6djat - sz^mai -
vannak. S b^r egyesek szerint aki
nem tud angoluL annsk teljesen mind-
egy, hagy agy sz^mot vagy egy &z^.
m ^ ra toksu ket szoveg et kel i ine\-
meznie. misok azonban embierkoze-
libbnek tartj^k a szoveget (Nem bs-
sz^lve azokrdL aklk esetteg angolul is

^rtenek vaiamiL) Van a g^pen egy
HELP gomb - errOf eddig nem esett
sz6, Ez igaz^n emberkozeli dolog, sok
szoftver megfelel6en haszn^lja is, az
OPTION. SELECT 6s START funkcid-
billenytukkel egyutt. Am a BASIC-
ben a HELP billentyu semmit sem
tud. Pedig ha m4r van, kihaszndlhat-
tik volna az interpreter k^szftfii.

^2. KfN

;

szoftverellAtottsAg -

Hiiba egyeztettuk a vaffat^s elejdn,
hogy nem a hazai szofiverell^tottsdgot
D5Zt6lyo22uk, egy inkvlzftorunk ko-
ZOlte. hogy 6 csak azt ismeri. fgy m^st
nem hajlandd oszt^lyoznf. Ez a rossz
jegy alaposan iehtoa az 6tlagot
Oszint^n szdiva m^r a 4-est adbk is

bekaJkuiaitSk vafamertnyire azt a szo-
morLJ t^nyt, hogy rdehaza igaz^n sem-
mi sines a g6phez, Mert a kinti
szoftverkfnAlat csak 5 -6s lehet. Az
Apple ut^n erre a g^pre van a legtobb
program a vtl^gonl Nines ami nrncsl

SZUBJEKTrV V^LEM^NV
4.1

Az inkvizftorok enn§l a befejez(5 kfn^
n^l egy^rtelmOen k6t pirtra oszlottak.
Akrk otthoni haszn^latra - kvto hobbi
g^pnek tudatosan v^fasztva veit^k
a 9^ pet. azok megszeratt^^k, s ^szint^n
adi^k a legjbbb jegyqt. Akik munk^iuk
sorSn kerultek vele kapcsolalba, m^r
nem ennyire felkesek. Ok ^ft^kelik a
g^p er^nyeit de a fogyat^koss^gait
sem felejttk eL amikof dsszegezni
kell a v^fem^nyuket. Egyik inkvizfto-
runk azt frta vallate lapja v§g6ft:

Jobbnak tertom a hazdnkban iste-
nftett C 64-n6l,./'. Ezt a g^pet egy^b-
k^nt gyakran vetik ossz© a Commo-
dora-raf. mivel hasonib c^llal k^szuU
tek. Hogy inkvfzfiorunkr^ak igaza van-e
a fenti v^fem^ny^ben - ^desmmdegy.
ttt Magyarorsz^gon, ezt a csaUl nem
az Atan nyme. A k^t p eltefjedls^e,
ebbOE kovetkezfien a hozzl kaphatd
szoftverak sz^ma, meghat^rozza, hogy
az Atari mtr soha sem iesz igaz^n to-
megg^p hazinkban.

Kellemotlen meglepet^s i rt, amikor a Video*
ton m&rtm&nyu TV-Comput&ramet «s a
uintdfi Videoton 28101 -as nyomtatdmat
(mindlcettS Centrontcs interface-ezel ren-
dalkezik) dssi^ekfitva, az LPRfMT 6s az
LLIST utasftdsokra semmi sem ton6nt^
sot a azdmit6gdp is lefagyott. AzAta mAs-

I^XPit^';^^^'''* ^^^^ gondolom,
kozdrdokiffd^sra tarthat szdmot a jelens^g
magyardzata ds a mz&mit&^p dtalakitdsA-
nak Mr&Ba.

Az l.&brAn l^thata a TVC nyomtatdMllesztfijAnek rSsz-
legas kapcsol^si rajza. MGkdddse a kovetkesrS:
A B2/2 bistabil Aramkdr kimenete alaphdfyzeiben magas
szimen les^. NyomtatSsnil a processzor elfiszor kjfrja a
8- bites adatot a nyomtatd-portra. majd egy megfelel6 OUT
utasft^ssal 0-t Jr a B2/2-bistabil Sfamkorbe. miiftaJ a
nyomtatb STROBE bemenet^n tefut6 41 jelenik meg
Ugyanez a jel O-ba ^fHtja a B2/1 bistabif ^rsmkor kimene*
t6t is, ami jelzi a processzor feld. hogy a nyomtatd-kimeriet
foglalt Szerencs^s esetben a nyomtat6 eJkezd dolgoznu
majd amikor k^szi. egy kb- 5 ^^s hosszii negativ (magas
szinlbiSI alacsonyba fut6) impulzussal vfsszajelez az ACK
kimenet^n a sz^mft<ig6pnek, Az impufzus alacsony szlntj^-
n^l ujra magas fesz a 82/2 kimenete, ami Iehet6v4 teszi.
hogy ugyanezeri impufzus felfutd ^le magasba 5lltoa B2/1
kimenet^t, ami jelzf a processzornak. hogy k4sz a nyom-
tat6, johet a kdveikez6 adat.
A ,.Szefencs^s esetben .

/' kit^telb6l m^r sejtheta hoi
(lehfit) a hiba. A fent emfftett VT 26101 -as nyomtatdban
ugyanis SN 74174-es ^s SN 7474-6$ tSrol6k fogadj^k az
adatot. 4s ezek felfutb 4fre tSrolnak, teh4t a sz^mft6g4p
SItal adott fefLJt6 4lre nem csin^lnak semmit. fgy aziin a
nyomtatd nem is fr ki semm;t. A szokdsos Centronrcs v6-
z4rr4ssef (pi. HomeLab, Enterprise 128 stb ) ez a probfdma
elkerulhetS. In a S2^mll6g4p egy kb. 5 hosszu negatfv
impulzussal jelzi a nyomiatdnak. hogy 6rv4nyes adatot
kufd. Ebt^en az impulzusban van lefutd meg feffutb 41 is.

fgy aztSn birmety nyomtat6val mukodik. Mihelyt a nyom-
tat6 megkapta az adalot a BUSY kjmenet megint afa-
csonyba megy, jelezve a sz^mftc5g4pnek. hogy .Johet a
kovetkezfi". Mindezek alapj^n egyszerG az Ita!akft4s: a
B2/2-bJstabn ^ramkor hely^be egy impuizus-geti6r4ton, a
B2/1 hely^he egy egyszefO invertert kali tenntink.

AZ atalakItAs menete
Ha van el4g Ottbizalmunk, hogy nem teszztik Tonkre az
IC-t 4s a nyomtatott ^ramkon lapot, forrauzuk ki a B2-m IC-tl (Csak 6ns3:lppant6vaL vagy Weller pSk4ba szerel-
het6 IC kiforrasztb fejjel 4rdemes megpr6b4lni.) Tfpusa SN
7474, K155TM2. vagyezeknek megfelelO. a nyomtatd) csat-
Jakozbhoz kozel tai^lhat<i. Ha nJnca 5nbizslmunk, C9(p-
ffik ml a lAbaitr majd a foioslegea r^sz eli4voift^sa uT^n
forrasszuk ki a f4bmaradv4nyokat.

Forrasszuk ki az IC mellett tal^lhatd R2 jelz4su 1 kOhm-
os ellenSlf^st 4s tegyOnk a holytee egy 27-4,7 kOhm
kozotti m4sikat.

Forrasa^unk k4l kb. 1 cm-es drdtderabot a kfemeft IC
7-es 14-es ISba heiy4re. majd ezek v4Qeihez

forraftaztink hozaE* (l^bheJyesen !) egy SN 74121-es.
vagy megfelsifi IC-tl fgy az IC hirom fSbon ill a panel fe-
lett kb. 1 cm-re. (Nem 4rdemes 74LS12T-est haszr>dlnip
mrvel annak kimenete gyer>g4bb, a fogyasa^s meg r\em
szdmft: ez a 1 1 9'ik IC a g4pb©n.)
KAasOh 5882a az IC S-as 4s 9-es libit a 1 4'essel I

KSasttk Sssze az Oj IC 4-es f4b4t a r4gi 1 2-es ISbhely4-
veil ^ Az tij !C 5-i)sl4b4tkassflk a BI-esSN 74LS04 IC
(kozvetlenul mellette) 10-es I4b4ra!

Forrasazunk egy 500 pF -InF kozotti kis kerSmiakon-
denzitort az IC 10-es 4s 11 -es I4b4ra!

1



Forrasszunk egy mljanyag tokos tetszfileges sziUcium

NPN tranzi§ztort (pi. BC 182) szorosan a panel

alj^ra: az emittert a B2 7-es ISbShoz, a kollektort az 5-6s

ISbShoz! Az 5-6s 6s a 14-es ISbat illetve a b^zist 6s a 3-as

Idbat kossuk ossze egy-egy 8,2-10 kOhm-os ellenill^s-

sall

Ha mrndent ]61 csiniliunk. tz kapcsolis* fa|z a 2. SbrS-

nak fog megfeleini, Mir csak u fi»«rakfltll MbBl a4ki-

ttdtdse van Mtr«. Ehhez szuks4gunk lesz kb. 2m husz-

eres k^belre, egy 2B4DFN25 F1 Z tfpusu k^rtya^l-csat-

lakoz6ra 6s ©gy AMPHENOL 57-30360 nyomtat6-

csatlakozdra- A kSbel egymis melletti- vagy osszeso-

dort erei kozul ez egyik s jel, a misik a fold legyen. Az 6sz-

szekotendfl pontokat az 1* tAbtAzst, mutatja. Probl6ma

eset^n term^szetesen mindenkinek szfvesen segftek.

MisxSros GyuiB, 1029 Bp., Zsfroshegyi lit 110.

ANYAGJEGYZEK:i
1 db SN 74121 N IC (monostabil multivibrator)

1 db BC 182 tranzisztor (vagy hasonl6)

1 db 500 pF-1 nF kozottl kism^retC kondanzitor

1. t^blAzat: TVC 6s a nyomtatd 6sszak5t«8a

TVC N6v Nyom-
tat6

TVC N6v Nyom-
tat6

A23 STR 1 B23 GND 19
A8 D1 2 88 GND 20
A7 D2 3 87 GND 21

A6 D3 4 86 GND 22
A5 D4 5 85 GND 23
A4 D5 6 84 GND 24
A3 D6 7 83 GND 25
A2 D7 8 82 GND 26
A1 D8 9 81 GND 27
A25 BUSY 11 825 GND 29

1 db 2,7 kOhiTi-4,7 kOhm kozotti allan«llte 1 /4W
2 db 8,2 kOhm-10 kOhm kozotti alianAIIAs 1 /8 vagy

1/4W

ACK

STR

B2/2
11

13

BUSY

R2

8.2-10 ksi

5y 500 pF- 1 nF

L J

244

D7

74 LLS04

C I'mdekoder to I

^^^^*74LS 244

D7

74LS04

C i'mdekoder to (
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Ennok a rutinnak a meglakotfisAhoz egy matemati-
kus barAtom adta az indltfst. AmEkor elfijstfgolta,

hogy differanci^legyenletek AtaiakltAsAval egy-
azerO k6rrajzol6 kftplatat hozott IMre, gondoltam,
*n is magpr6Mlok gyorsltfat-egyszarOaitfet.

Ha kihaszniljyk a kor szrmmeiridj^t eldg egy nyolcadkort
kirajzolnl, a tobbit ennek megfelelO tukroz^s^vel kapjuk -
ez nyilv^n gyorsabb, mint manden pontot egyes^veJ kisz4-
mofgatnr A k^pernyfit derdkszogO koordrn^tarendszemek
foghatjuk fel. A korpontok szimftasflhoz a Pitagorasz-fSte
a2+b^=c* k^pletet hasznSljuk (ez szmxin gyorsabb, mint
a szogfuggv^nyek), Esetunkben az x y koordfnfitfik
konnyed^n behelyettesfthetfik a k6pletbe, mivef ezek de-
r^kszoget z^mak be: a c helydre a sugSr (r-rel jeloljiik)

n^gyzete kerul TehAt az Allalunk hasznAlatos kdpfet a
kovetkezO: x2+y3=r=.
Mivel a kfipernyd kippontokra bontha16. csak egisz sz^-

'5 GkiTmcs 7M./rr'; h.n

mokkal kail dolgoznunk (tortkoordinitSt nem tudunk Sb-
rSzolnl csak eg^szre kerekftve).

Induljunk ki az y-0 x=$ug6r pozfciibdl, majd noveljutc
y-t cikfikusan, mfg a taljes nyolcadkort ki nam raizDituk,
Ha meggondoljuk. be kell litngnk> akkor fe/ezhetiuk be a
ciklust, ha y el^rte sz x ^rtdk^t A nyolcadkorunk fuggaie-
gesen indul, azutin fokozatosan a vfzszimas fa 16 hajlik.

de m^g a vfgpontjdn is legai^bb 45 fokot lir be az x ten-
gellyei. Ebb^l kovatkezik. hogy az y 6n6kM nyugodtan
egyes^vel novelhetjuk, az x ugyanTs mindig 1 -n^l kisebb
^ft^kkal csokken, tehSt a kor sehol sam sz akad m^g.
E^ek ut^n meg is alkothaljuk az els6 korrajzold rutfnt az
al4bbiak szarint (ez Igy nem program):
kazd^s: r=SLig£rvy=0

ciklus: x=/r^-y2
kirajzolis

y=y+1
IFx*=y THEN ciklus

rutin v6ge.

K I. -SOV-I-X-!-

10 POKE IPJe, 144MjRRPHICS 0
20 RESTORE 1(39

30 FOR I~3G864 TO 37069^ READ R^POKE I. NEXT I

40 NEW
100 DflTR 104.201.. 1,. 208. 46.. 104.298.43.. 133.-214. 133.217. 104.249.36. 133.213. 165.85. 1
33 J ^ 1

1

110 DflTR 137.213. 1SG.86, 176.2.240.22. 134.210. 164.87.24. 101 .213. 144. 16.217. 125.23
3. 176. 3. 132. 8. 208.

4

120 DflTR 166.86.240.8.76.46. 185.217. 125.238. 176.240. 165.34. 133.212. 197.213
130 DflTR 144.240.24. 101,213. 176.235.217. 141.233. 176.230. 198.214.230/217. 165
140 DflTR 214.230.214. 161.214. 101.217. 176. 4. 36. 217; 48. 10. 137.213. 144.6.223
1 50 DflTR 2 1 3 . 1 98.21 3 . 223 .213.1 33 . 2 1 7 . 1 65 . 2 1 3 . 1 33 . 2 1 5 . 1 65 . 2 1 4 .. 133.216 . 32.1 48
160 DflTR 144. 165.213. 133.216. 165.214. 1.33. 215. .32. 148. 144. 166.214.228.213. 144
1 70 DfiTfl 202 . 1 65 . 2 1 G . 1 33 . 86 . 1 65 . 2 1 1 . 1 33 . 85 .165.212.1 33 . S4 . 35.32.1 80 .144 . 32 .210
180 DflTR 144.32, 172. 144.32.218. 144.32. 172. 144.32. 135. 144.32. 172. 144.32.210. 144
130 DATA 32. 172.245. 165.280.76.242.241. 165.211. 166.216.24. 101,215. 144. 1,2.32
200 DRTfl 133.85. 134.86.36. 165.211. 166.210.56.229.215. 176. 1.202, 133.35. 134.86
210 DRTfl 36. 165.212.24. 101,216. 133.84.36. 165.212.56.229.216, 133.f!4.3f=:
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A gyorsasSgot szem el6tt tartva rpgton IStszik, hogy az

r^-et felesleges minden ciklusban Ojra kisz^mftani. EI6g

egyszer a rutin elej6n megtenni, s att6l kezdve mint kons-

tanst haszn^lni. Enn6l azonban tobbet is tehetunk. Mivel

a ciklus els6 lefut^sakor az y=0. az x a sugSrral lesz egyenlfi.

Ha az r kellfien nagy. a kovetkezfi y=1 esetben az x 6rt6ke

csak t6rt6rt6kkel csokken, minthogy pedig esetunkben tort

6rt6ket kerekfteni kell, a gyakorlatban az x egyenlfi marad
r-rel. K6rd§s, hogy meddig. Term6szetesen addig, mfg a

gyokos kifejez6s a nagyobb eg6s2 sz^mhoz esik kozelebb

(vagyis ha a t6rtr6sz 5 tizedn^l nagyobb).

Matematikailag iQa?olhat6. hogy k§t s^omsz^dos eg^sz
Slim nSgyzete kozott a kuionbseg egyenJfi a kSt szofnsz6-

dos sxSm osszeg^vsL PI. 8*8=64 6s 9 1*^9-81 kdzDtt a

kulonbs^g 8+9=17, Ennek tudatSban tortek kezel^se n§l-

kul v^gezhetjuk a kerekft^st a kdvetke^fi midon: x-at

akkor kell eggyel csokkenteni. ha a gyok alatti 6ft6k a

kisebb n^gyzetszSmhoz 311 kozelebb, Ez pedtg akkor van.

ha a nSgyzeisz^m (kezdetben r^) az y* kozti kulonbs^g
meghaladja x 6rt§k§t. Ekkor x-et eggyel. a n^gyzetsz^mot
pedig a kovetkezfi n^gyzeisz^mra kell csokkenteni. Ez azt

jeientiazelfibbiek alapjan, hogy 2x+1 -et kell kivonni belfile.

M^g egyszerflbb^ vAlik a dofog. ha meggondoljuk. hogy
az ^rt^k^re nines is szuks^g, csak az y^ ^rt^k sz5mft
mely egyre n6. rnlg el nem 6ri x 6rt4k6t, Ekkor x-et eggyel

csokkentjuk, a hatir^nSket pedig. mefyet a y^-nek el keM

^rnie, a n^gyzetszimok kozti kulonbs^ggef, vagyis 2x+1 -et

naveljuk. Ezt valdsftja meg a BASIC program (1. Ifsta),

melyben XO 6s YQ a kor k6z6pponij6l jelolik. C pedig a

hatSr^rtdk. Mint Ijthatjuk, a sugSr Mik&l nem is tartjuk

meg a rutin sor^n

!

Ahhoz. hogy g6pi rutint k^szfthessOnk, tovSbbf v^ltoztaiS-

gokra van szuks%. hogy jobban kihaszndlhassuk a sfipi

k6d Iehet5s^geit A szorzis ugyanis nagyon lasstj 6s ne-

hfekes (ti. az y*y=y^ elv6gz6se). Errs azonban nines is

szuks^g ! Hozzunk l^tre egy v5toz6t az y^ tirotSs^ra 0
kezdfifSrt^kkel. maid ezt minden cikfusban 2y+1'gyel no-

veljijk. Ekkor 6ppen az adott ciklusban szuks6ges y ^rt6-

ket kapjuk, szorz^s n^lkul (a 2y ugyanis y+y alakban kerul

a rutinba). Utois6 J6p6sk6nt fontoljuk meg, hogy szS-

munkra mind a hat5r6rt6k, mind az y^ l§nyegtelen, csak az

sz^mit. hogy a kett6 kozti kuldnbseg el^rt-e egy hat^fl

{x Srt^k^l). fgy et^g ezt a kulonbs^get kezelnf. aminek
nagy el6nye. hogy egy byte-on elf^r (mivel a -x +x
lartomSnyban mozog. az x pedig max 95 lehet). az egy
byte-OS osszead^s-kivon^s pedig gyors. Az eddigiek alsp-

jdn alkottam meg korrajzol6 rutinomat. Haszn^lat^hoz ter-

mfeetesen nem kell 6rteni az b\6z6 bonyolult gondolat-

menetet. A rutin v^grehajt^si ideje kb. 10-150 ms a kdr

m6ret6t6l fuggfien.

A BASIC bet6lt6programot (2. lista) m^g az elsfi lefut^s

elfitt mentsuk ki. A DATA sorokat ellen6rizhetjuk:

RESTORE: A=0: F0RI = 1 TO 226: READ B:A=A+B:
NEXT I: ? A
A k§perny(5n a 33557 szSmnak kell megjelennie. RUN
parancsra torlfidik a k6perny6, majd kisvirtatva a bet6lt6-

program befejezi muk6d6s6t a 40-es sor NEW utasft^s^val.

Ett(5l kezdve az A=USR (36864, sugSr) formul^val rajzol-

tathatunk kort. A kor szin6t 6s k6z6ppontj6t e\6z6\eg

COLOR ill. POSITION utasft^sokkal be kell ^llitani. VigyS-

zatf A rutin csak a 0-8-as grafikus m6dokban rajzol igazi

kort, a 9-11-es m6dokban er6sen einyujtott ellipszist

kapunk.

A rutin ugy van megalkotva, hogy a rajzol^is kezdete el6tt

ellen6rzi a kor m^reteit, fgy ha a kor nem f6r ki a k^pre,

rajzol^s helyett 3-as hibajelz6st kapunk.

Ez a rutin a sprfte-kezel6vel egyutt is haszn^fhat6, itt is

6rv6nyes, hogy a RESET gomb megnyom^sa ut^n adjunk

kf POKE 106, 144: GRAPHICS 0 parancsot m^skent a

rutinok elvesznek.
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A CP/M oparAcids rendsjeor na^y «l5nv<i. hogy mkf^le nyelv sokfila profi szfnvernalA fonfttdprogramja
alkalmazhat6 tiozatA. EwimX agyiitt fdlmsriil a kaMamea „gaiid" is: mikor inelyikat haazndtiam 7 Bzt agyr6azt
a programazd tudAsa, mAsrAazt a feladat jallaga ddnthati aL PdldAul agy agyszar haszndlatoa n4MnY
aoroa azAmit^st nam ^rdanrtas C nyalvan Erni, mival sokkai tdbb idfiba karflilhat a program Irflsa, majd
hdrom E4pcsoben tort^n5 lefordftiaa, mint maga a futAa. Bonyolult adatozarkazatfl programnak meg
BASIC-ben n«m 6rdames nakifogni: rSWd id5n balOl AttaktntbatatlaitnA vdllk. Ha viazont olyan programra
van azOkadgOnkj, malyat sokszor fogunk hasznAlnl, da agy-agy alkaloitimal hoaazij idaig fut, nam alhanya-
golhatd azamponttA vAlik a futiat sabasadg ia, £pp azirt az alibbiakat affAla jdtikoa daazahaaonirtdanak

azAnjuk.

£RTELMEZfi»
FORDfTO

Mint tudjuk, a sz^mft6g6pek
lelke. a mikroprocesszor
kozvetlenul csak k6dolt igen
egyszerfl utasit^sokat ^rt

meg, magasabb szintQprog-
ramnyelvek haszn^lat^hoz
az adott nyelv utasftdsait egy
erre szolgAI6 programmal
kell alakftani a g6p SItal

6rthet6 form^ra. Ez az
alakft6 program alapvet<5en

kStfdIe tfpusij lehet: 6rtal-
mez5 (angolul: inter-
pratar) As fordFtd (com-
pilar).

AzdrtelmezS a BAStC-t6l
megszokott m6don soron-
k^nt hajtja v6gre a progra-
mot. azaz az utasftcissorokat

v6grehajt6suk sorrendj^ben
egyes^vel ^alakftja'' g6pi
nyelvre. majd a v6grehajtis
ut6n a kovetkezfi sorra tdrve

elfelejti az el6z<5 sor ^talakf-

tott v^ltozat^t.

A fordftd ezzel szemben
az eg6sz programot IFes-

1(51, 60SUBost6l egyszerre
alakftja ^t, 6s az eredeti vdl-

tozatot felejti el.

BifyCMMARKI
100 RKH BenchMark 1

110 PRIHT 'S'
120 FOB to 1000
130 NEXT K
140 PRIWT "E"
150 END

BENCHMARKI PASCALBAN

PROGRAM Benchllarkl;
var K : Integer;
BEGIN

write ln( S' )

:

for R:=l to 1000 do;
writeln( 'K'

)

BINCHMARK2
100 REM BenchMark 2
110 PRINT "S'

120 K=0
130 K=K+1
140 IF K<1000 THEN 130
150 PRINT 'E"
160 BKD

BENCHMAAKZ EGE&Z
VALTQZdKKAL
100 REM BenchHark 21
105 DEFINT K
110 PRINT "S"

120 K=0
130 K=K+1
140 IF K<1000 THEN 130
150 PRINT "E-
160 Etn)

BE!SjCNMAflK2 WHILE
utasItAssal
100 HEM BenchMark 2H
110 PRINT "S"
120 K=0
130 WHILE K<1000
140 K^K+1
150 WEND
160 PRINT "E"
170 END

BEPtCHMAnK2 PASCALBAN
PROGRAM BenchMark2;
label ABC;
var K : integer;
BEGIN

writeln( 'S' )

;

K:=0;
ABC: K:=K+1;

if K<1000 then goto ABC;
writelnf E'

>

END.

aE(VCHMARK2 WHILE
UTASiTASSAL PASCALBAN

var K : integer;
BEGIN

write In C S' )

;

fl r -U ;

while K<1000 do ll:=R+l;
writelnC E'

)

BENCKMArtKl REPEAT
UTASfTASSAL PASCALBAM
PROGRAM BenchHark2H;
var K : integer;
BEGIN

writeln( 'S' )

;

R:=0;
repeat

R:=K+l

;

until K^IOOO;
writeln( K'

)

Km.

Az 6rtelmez6 kis helyen el-

f6r. 6s muk6d6s6hez is ke-
v6s mem6ri^t haszn^l. a

programot b^irmikor meg-
szaklthatjuk, 6s pi. a v^lto-

26k vizsg^iata utSn ujra-

indfthatjuk, programhib^n^l
is konnyen megtudhatjuk,
hogy hoi a baj. H^trinya.
hogy ha egy sorra tobbszor
rSkerul a vez6rl6s, azt mind-
annyiszor Ojra 6s Cijra le-

fordftja (a 2, Bench Mark-
n6l a 130-as 6s a 140-es
sort pi. 1000-szer), fgy vi-

szonylag lassO. A fordft6

el6nye: az ^Itala el6^llftott

g6pi k6du program mentes
ett6l a hib^t6l, tobbnyire
sokkal gyorsabban is fut-

hat. H6tr6nyai: sok helyet

fogial 6s sok mem6ri4t hasz-
n5l (ha nines k6zn6l lemez-
egys6g), programhiba vagy
megszakft^s eset6n ciltal^-

bar^ nem tudjuk, hogy hoi

6lltunk meg, a folytat3s le-

hetetlen, 6s nem haszn^il-

hatjuk a g6pet parancs-
uzemm6dban.

BENCHMARKS
100 REM BenchMark 3

110 PRINT "S"

120 K::0

130 K=R+1
140 A^R/K*K+ll-K
150 IF R<1000 THEN 130
160 PRINT "E"

170 END

BEWCHMARK3 PASCALBAN
PROGRAM BenchMark3;
label ABC;
ar K : integer;

A : rea]

;

BEGIN
Hriteln( S' >

;

R:=0;
ABC: R:=R+1;

A:=K/K*K-K+K;
if K<1000 then goto ABC;
write InC E'

)

END.

K6t sz6les korben elterjedt

programnyelv-v^ltozatot v^-
lasztottunk ki osszehasonlf-
t^s v6gett: a Microsoft BA-
SIC-80 5.2 6rtelmez6t 6s a

hozz5 tartoz6 BASCOM
ford(t6t illetve a BORLAND
TurboPascal 2.00A fordft6t.

(£rdekess6gk6ppen emlft-

juk meg, hogy mindk6t
program kompatfbilis v^t-

tozata fut IBM PC-n is.)

A vizsg^ilatra hasznilt, un.

BenchMark-programok BA-
SIC- 6s PASCAL-list^itmel-
I6kelten kozoljuk. A progra-

mok fut6sidejei mcisodperc-
ben, melyeket 4 MHz-es
6rajellel mOkodfi HomeLab
3 CP/M szdmlt6g6ppel m6r-
tunk, az 1. t6bl62atban ta-

ISIhat6k. Csup6n k6t .,uj-

dons^g" van; mind BASIC-
ben,mind PASCALban vizs-

g6ltuk a WHILE-ciklusokat
a 2. BenchMark 6talakft5sa-

val (BenchMark 2W), vala-

mint a PASCALban a RE-

BENCHMARK4
100 REM BenchMark 4

110 PRINT "S'
120 K^O
130 R-R+1
140 A=R/2*3+4-5
150 IP R<1000 THEN 130
160 PRIHT -E"

170 END

)ENCHMARK4 PASCALBAN
PROGRAM BenchMark 4;
labe] ABCi
var K - integer;

A : real

;

BEGIN
writelnC 'S )

;

K:=0;
ABC: R:=R+1;

A-=K/2*3-4+5;
if R<1000 then goto ABC;
writelnf 'B'

)
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PEAT-UNTIL v^ltozatot is.

(Bench'Mark2R). Minttud-
juk, n^h^ny BASIC vAltozat

(pi. a Primo) lehetfiv^ te-

szi a v^ltoz6k un. tipuscinak

megad^s^t (a PASCALban
62 term^szetes 6s kotelezfi

is). Egy sz^mv^ltoz6 tfpusa

lehet val6s (mint ^ItalSban),

6s eg^sz. A vaf6s sz^mok
Altal6ban 4 byte-on t^ro-

I6dnak, az eg^szek kett(5n.

6s az 6br6zol^suk is egy-
szerObb. Ebbfil ad6d6an az

eg6sz v6ltoz6k csak
-32768-t6I +32767-ig ve-

hetnek fel 6rt6keket, de
sokkal gyorsabban lehet ve-

luk sz6molni. Ez6rt kulon
m6rtuk a BASIC-ben a va-
16s (1-2. oszlop), ill. az

egdsz (3-4. oszlop) v6l-

tozbkkal fut6 ciklusok idej6t

is. Eg6sz Vciltoz6val fut6

ciklusra p6lda a BenchMark
21 program, amely a

BenchMark 2 6talakft6sa.

A BASIC sebess6geket m6r-
tuk az 6rtelmez6vel fut-

tatva (1. 6s 3. oszlop). 6s a

fordft6val g6pi k6dra dt-

alakltva (2. 6s 4. oszlop) is.

A TurboPascalnak is van
k6tf6le uzemm6dja: tud a

membri^ba 6s fioppy-lemez-
re is fordftani. A k6tf6le

Qzemm6d gyorsas6ga ko-

zott csak a 3. BenchMark-
n^l volt I6nyeges kulonb-
s6g: itt el6sz6r a lemezre,

majd a mem6ri^ba fordftott

program fut6si idej6t tal6l-

hatjuk.

lASIC- BASIC
A BASIC-et onmag^ban
vizsgdiva is meg6llapfthat6

n6h6ny fontos dolog. Elsfi-

k6nt mindj6rt az, hogy a

ciklusv^ltoz6k eg6sz sz6m-
k6nt val6 defini^l6sa 61tal6-

ban fel6re-6t6d6re csokken-

ti a futdisi id6t. Kiv6tel a 3..

6s r6szben a 4. 6s 5. prog-

BENCHMARKE
100 KKM BenchMam 5

110 PRINT "S"
120 R^O
130 K-K+1
140 A=R/Z*3+4-5
150 GOSUB 190
160 IF K<1000 THEN 130
170 PRINT "E"
180 STOP
190 RETDRfi
200 END

BENCHMARKS PASCALBAN
PROGRAM BenchMark 5 J

label ABC;
var R T integer:

A : real;
Procedure return

,

begin
end;

BEGIN
write ln( S' ) ;

K::=0;

ABC- K:^R+1:
A:^K/2*3-4+&;
return

;

if K<1000 then goto ABC;
writeln( 'E^

)

W i

BAS IC
TUReO
PASCAL

Tfpus 6rtelmez6 forditd 4rtalme£6 forditd fordft6

Ciklus valds valAs egtoz 1

BM 1

> BM 2
1
BM ZW
BM ZR
BM 3
BM 4
BM G
BM 6
BM 7
BM 8

1,2

1

3,7
3.6

10
9,9

10,4
18,B
29,6
62

0.7
0,8
0,75

4,5
2.4
2.4
6.15
9.6
51

0.8
2,9
2.8

10.2
9,9
10.4
16.S
24.7
52

0,03
0.032
0.031

4.9
2.4
2.4
2.S
2,75

61.7

0.025
0,07
0,07

1

0,06 1

4,65/5
5.45
5,5
5,65
6,1

56,8

^

ram: itt csak a K v6ltoz6t

lehetett eg6szk6nt definidl-

az A-t nem, Igy a futis

kozbeni folytonos tfpus^t-

afakEt^s miatt a sehess6g
csokkent. iUldsodszor: a

lefordltott program tfinyleg

gyorsabban fut de n6ha ez

a kul6nbs6g nagyon kicsi

(pL BM 3), vagv booyolult

fuggv6nvekn6l szinte sem-
mi (BM 3)1 fgy k6t elter-

jedt t6vhitet lehet egyszerre

megc^folni: egyr6szt n©m
igaz, hogy eg^sz ciklusv^l-

Toz6k alkalmaz^sa mmden
esetben csokkenti a fut^si

id6t Tnisr6szt nem i^az,

hogy agy BASIC program
g6pi k6dra leford^tva fell6t-

Ien0 1 nagys6g rendekke)
gyorsabban fut. Term6sze*
tesen. ha a kfvint feladatot

v6grehajt6 programot reg-

ion g6p[ kddban frjuk. a

helyzet eg6szen m^s... V€-
gul az is kiderul, hogy a

fordftd BZ 6rtelmez6vef el-

PENCHMAHK6
100 REM BenchMark 6

110 PRINT "S"
120 R=D
130 DIM M(5)
140 k:=k+i
150 A=R/2*3+4-5
160 GOSDB 220
170 FOR L=l TO 5

180 NEXT L

190 IF K<1000 THEN 140
200 PRINT "E"
210 STOP
220 RETORN
230 END

Ient6tben nem 6rz6keny ku-

(dn6sk6pperi a szubrutinok-

ra, tov^bbS konstansokkal
}c6tszer gyorsabban sz^mol.

KovetkezTet^sk6n1 an lahet

levonni. hogy ami 3ebess6g
szempontjAb6t optimAlis a

fordlt6nak. mm felt6tlenul

az az ^rtetmezfinek. 6s for-

dttva. Rovtden: programoz-
ni csak pontosan 6s sz6-

pen...

BASIC - PASCAt^^H
A BASIC-et 6s a TurboPas-
cslt dssiehasonlftva tSthat-

juk, hogy a PASCAL dltal^-

ban k6tszef lassiibb ezekkel a

programokkal mint a BA-
SIC. A kiv6telt BZ 1. 6s a 3.

programnSI a fordltdk elt6r6

szerkezate, a 8. progranrrnSI

pedig a fuggv6nyek Sltalii-

nos lassOsSga okozza. Az
is kilflnik, hogy a BASIC-
ben 3 WHILE-, a PASCAL-
ban a REPEAT*ciklus nim-
csak efeg^nsabb megoldSs,

BENCHMARKT
100 REM BenchMark 7

HQ PFTHT S
"

120 R=0
130 DIM M(5)
140 R=R+1
150 A^R/2*3+4-5
160 GOSUB 230
170 FOR L=l TO 5

180 M{L)=A
190 NEXT L
200 IF RflOOO THEM 140
210 PRINT "E-
220 STOP
230 RETORH
240 END

mint az IF-es szerkezet de
r6ad6sul egy picit m6g gyor-

sabban is fut I Megfigyel-

hetfi. hogy a TurboPascal
relative lassan hajtja v6gre

az 6rt6kad6st sz6mjegyek-
kel is lassabban sz^mol, 6s

az elj6r6shfv6s is bizonyos

id6be telik.

IVCQKOVETKEZTETCsl
Mindazon6ltal d6res6g len-

ne a BASIC 6s a PASCAL
viszony^t ezen BechMark-
6rt6kek alapj6n megft6lni.

A BASIC sebess6gel6nye

csak egyszer{l szerkezetQ

programokn^t jelentSs,

nagy, bonyolult. strukrturilt

p rog ram0k 16nyega$en

konnyebben Irhatdk 6s1e$2-

telh0t5k PASCALban, 6s 6p-

pen mert a kfvcint adatszer-

kezet megval6sft6sa egy-

szerubb, gyorsabban is fut-

hatnak. Zoletnik S6ndor egy
r6gi BIT-LET-beli v6gk6vet-

keztet6s6t teh6t kieg6szft-

hetjuk azzaL hogy nemcsak
g6pet, de programnyelvet

sem 6rdemes BecnhMark-
6rt6kek alapj6n v6lasztani.

MiszSros Gyuia

BENCHMARKS PASCALBANH BENCHMARK? PASCALBAN
PROGRAM BenchMark6;
label ABC;
var K,L : integer;

M : arrayf.l. b.) of real;
A : rea 1

;

Procedure return;
begin
end

;

BEGIN
writeln( 'S' )

;

R:=0;
ABC: R:=R+1:

ft:=R/2*3-4+b,
return

;

for L:-l to 5 do;
if Jl<1000 then goto ABC;
writelnt 'E'

)

END.

PROGRAM BenchMark?;
label ABC;
var K,L : integer;

M : array( . 1 . . 5 . ) of real;
A - real;

Procedure return;
begin
end

;

BEGIN
writeln( SI;
R:^0;

ABC: R—R+1;
A - =K/2*3-4+5;
return;
for to 5 do M(.L.):=A;
if R<1000 then goto ABC;
wrJteln( E )

BID.
,

BENCHMARKS
8100 REM BenchMark

110 PRINT "S"
120 K=0
130 R^R+1
140 A=K62
150 B-LOG(K)
160 C=S1N(K)
170 IF R<1000 THEN 130
180 PRINT "K"
190 END

BftiCHMARKfi PASCALBAN
PROGRAM BenchMarkS;
label ABC;
var R : integer;

A,B,C : real;
BEGIN

writeln{ ) ;

R:^0;
K : =K+1

;

A : =aqr (K>

;

S:=lnCR)

;

C:=sin(R)

;

if R<1000 then goto ABC;
t*riteln( 'E' )

ABC:

EHB.



Dr, Pajor GSbor: Az \BM PC-rCI
kwEdfi f«lhaszn^l6knak II. As»ft*
var - LSI ATSZ, 68 o., 70 Ft.

{A hardvernSI sz6t6 e\s6 kotei folyta-
t^s^ban most a g^pekbe „^letet le-

heWszoftvemkkel ismertet meg a szer-
z6- kezdve az opericids rendszer 6s a
file fogalmanak btmutat^s^tbl a fel-
Jl8szn^l6i c^lssoftverek lefr^s^ig

)

Barakonyl Kdrolyr T^br^zatkezef5
rendazerak - LSI ATSZ. 361 Ft.

(A tartaimas kotet hat kisebb konyv
egybefuzDtt vSltozat^nak fs beilfik: a
h^fom-h^rom legtJterjedtebb t^bl^zat-
kezel6 rendszert mutatja be IBM PC-
re. illetve C64/128-as g^pekre, A
r&zletes fafr^s mellett ktt^r a prog-
ramcsomagok alkafmazSsi teruleteire,

iltetve er6s §s gyenge poni/aira is.)

Els6 konyv#m a programozdsr^l -
MOszaki Konyvkiadd-Novotrade 48
o., 99 Ft.

(A szSfnft6g6p fogafm^val, annak fel-

haszn^ildsj lehet^sdgeivel megismer-
tet6 k^peskonyv - Eisfi konyvem a
mikr6kf6l - folyiat^sa a BASIC prog-
ramnyefv aiapjaiba igyekszfk bevezetnl
a gyermeko fvas<5ka t.

)

A- Clarke, L M. Eaton. Powys^
Lybba; A CP/M opordcids rend-
szer - SZAMALK. 283 q., 240 Ft.

(A kotet teljess^g^ben igyekszik be-
mutatni a legn^pszerubb oper^ci6s
rendszert: a tort^nelmi ^ttekint6st6l
kezdve a parancsokon 6s a program-
nyelveken ^t a szuks^ges hardver is-

mertet^s^ig.)

Faludi Andres : A d Base 6s a Prop-
Base adatbdzis*kezeld rendszerek
k6zikdnyve - SZAMALK. 322 c,
197 Ft
(A haszn^lati utmutat6 a k^t rendszer
saj^toss^gait, alkalmaz^si koruket mu-
tatja be. J6 ossze^Ilft^st tartalmaz a
mdveletek, parancsok formiir6l hasz-
nilatukr6l.)

Bodor Tiber: A Commodore 64
programozdsdnak gyakorlata 2.
Soros lemez^llomdnyok- SZAM-
ALK, 189 o., 133 Ft.

(A szerzfi a lemezkezefis alapjait^^l

kezdve ismerteti a soros iflomSnyok
adatkezef^sfit.)

Sebesty6n B^ra: Heryi szAmttd-
gdphSl4^zatok - MGszaki Konyvki-
ad6. 378 145 Ft.

(A konyv Sttekinti a mind sz^lesebb
korben haszn^It heiyi h^ldzatok tfpu-
sait: a sfn- 6s gyflrOh^lbzatokat a
Wnyk^belhAI6zatokat a mOszaki 6s
tudom^nyos kutat^sokban alkalma-
zott valamint az ipari h^l6zatokat.)
G. L. Simons: Szak^rtdi rendsze-
rek ds mikrdk - MOszaki Konyvki-
ad6, 186 o., 50 Ft.

(A mesters6ges intelligencia kutat^si-
nak egyik legfontosabb- r^szteruletdt
mutatja be a kotet, szimos mikro-
sz4mft6g6p-alkalmaz^si p6lddn ke-
resztul.)

Dusza-Varga: A BASIC nyelvG
programozds db6c6je - Muszaki
K6nyvkiad6, 171 o., 66 Ft.

(Abban a sorozatban jelent meg a
konyv, amelyben kor^bban a .,Mate-
matika 6s sz6mft5stechnika" dmO mCi
is - fgy elsfisorban az uzemm6rnok-
k6pz6st sjagfti, sz^mos, j6l haszn^lhat6
programmal illusztrSlva.)

Wolfgang Link: BASIC a mdrte-,
a vez6ri6s- 6s a szabdlyozSstech-
nikiban - Mdszaki K6nyvkiad6, 1 50
o.. 69 Ft,

(A kotet az amatfir felhaszn^l6knak ad
litmutatist g6puk alkalmaz6si lehetfi-

s6geinek kib6vft6s6he2.)

L6ngos Istvdn: Bevezetds az IBM
PC XT/AT DOS-ba - Novotrade,
127 o.. 99 Ft
(Az oper6ci6s rendszer ismertet6se az
IBM g6pekkel most ismerked6knek
kfv^n „kezd6l6k6st" adni.)

Commodore 128 felhaszndidi k6-
zikonyv - Novotrade, 235 o., 390 Ft.

(A mind n6pszerubb g6p eredeti k6zi-

k6nyv6nek ifordft^sa.)

Dr. Kecsk6s Istv^n: MlkroszAmf-
t6g6pek hasznilata az idegen-
nyelv-oktatdsban - Tankdnyv-
Iciad6,172 o., 27 Ft.
A cfm vArakoz^ssal tofti el az olvas6t.
A nyelvoktatSs egyike azoknak a te-

ruleteknek, ahol m6g csak kfs6rletez-

nek a szdm[t6g6pek alkalmaz^s^val,
fgy arra szimftunk, hogy dr. Kecsk6s
Istv^n ezekkel a pr6b^lkozdsokkal is-

mertet meg. Ez r^szben teljesul is -
csakhogy a szerz6 nem dontotte el.

hogy k6nyv6t kinek frja. A sz^mft^s-
technikai szakembereknek nem, ehhez
a bemutatott programok ismertet6se

fetuletes. De a nyelvtanirok sz^mSra
sem - ehhez az k^tlett volm, hogy le-

Ifja: egy*egy nye)v6rin hogyan lehet
ig^nybe venni a sz^mftdg^pet. Azaz
amelfett hogy mi t csin^l a g^p. arra i$

MvSncsiak Ienn6nk. hogy kozben mit
keif tennle a tan^rnak a di^knak.
Ogy tOnik, hogy a szerzfi onmaga 6s
csoportja szimAra frt, hogy 6&szegez-
ze, hot tartanak kutat^saikban. fgy
azui^n meglehetisen bnc^lu munk^vd
sikeredett a kotet 6s az olvasd nem
tudja, mi a koze ehhez az eg6s2hez.
R^iad^sul tudom6nyos 6rtekez6sk6nt
sem 611 meg a 16b6n a mti. Ehhez tiil

szCik 6ttekint6st ad, 6s rendszertelen a
szerkezete. Pedig a tartalomjegyz6k
ennek ellenkez6j6t sugallja - az j6l

szervezett. Annak alapj6n m6g \6\ ol-
vashat6 konyv is kikerekedhetne. Az
alfejezetek azonban zavarosak, gya-
koriak az 6tfed6sek, 6s sQrQn oda nem
ill6 t6m6k is bekerulnek egy-egy alcfm
al^. A szerziS hoi 6nism6tl6sekbe bo-
cs6tko2ik, ho! pedig sz6t sem ejt fon-
tos k6rd6sekrai.

Ugyanez a kovetkezetSens^g 6rzfidik

a konyv tobb t6makdr6vel kapcsoJat-
ban. A szerz6 n6h3 nagysz^mft6g6-
pekra n6ha pedig mikrog6pekre utal
- de azt sehol nem mondja meg. hogy
mire is k6pes a nyetvoktat^sban egy
mikfog6p. mckkora sz6kincs. nyefv-
tani anyag f6r bele. Az ismertetsti
programokril nem derul ki, hogy mi-
lyen tudAsszintd 6s milyen korO cso-
porthoz szdinak. Sok minden a levegfi-

ben I6g a kotetben.
Rengeteg a belsfi ellentmond6s is.

fgy tobb helyen emiiti a szerzfi, hogy
nem szabad a tanulbt g6pel6ssel ter-

helni. a legegyszerObb v6laszad6si

mbdszert kell biztosftani sz6m6ra. Vi-

szont azt is hangsGlyozza. hogy nem
j6, ha egy v^lasznak egy billentyfl

felel meg. Koztes megold6st nem ta-

161. fgy bemutatott sajit programj6ban
6 is egy billentyu lenyom6s6val k6ri a

helyes v6laszt. A rosszabb m6dszert
v6lasztotta, hiszen a sz6mft6g6pek

iii<roszM^it6g£pb<
H/1SZNALKTA
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mostani elterjedesi fok^n m^r nem
kellene ennyire f^tteni a dicikokat a

g6pel6st6l; az pedig, ha minduntalan
a jelkulccsal is foglalkozni kelL elvonja

a figyelmet a nyelvgyakorl^st6l.

Kiemeli a S2erz6 azt is, hogy a g6p
segfts6g6vel a besz^det nem lehet

megtanulni. Ez fgy van. de azt is be
kell l^tnunk, hogy az emberek kozotti

konnmunik5ci6 a1apvet(5en m^s jelle-

gO. mint az ember 6s g^p kozotti. Erre

sajnos nem t6r ki a m(j - b^r az egyik

alfejezet a g6p ^Ital ig6nyeltgondolko-
d^sm6ddal fogialkozik. Az ismertetett

programok legtobbje olyasmire pr6-

b^lja k^nyszerfteni a g^pet amire az

nem k^pes; a szcimft6g6p saj^tos le-

het6s6geit viszont nem haszn^ljdk ki.

Amire m6g ki kell t6rnunk. az a nyelv-

tani szab^lyok, illetve a kommunik^-
ci6s egys6gek tanftSs^nak k6rd6se.

A nyelvtan^rok kozott val6ban hdborO
dOI arr6t, hogy melyiket kell els6sor-

ban oktatni. A szerzfi is fontosnak

tartja, hogy foglalkozzon a k6rd6sse!,

de nem voksol egyik megold^s mel-

lett sem. V^lasza az - mint a kotetben

felvetett m^s probl6m^kra is - hogy
mindkett6 szuks6ges. Egy nyelvtanf-

tist segftfi eszJcoz kapcsSn azonban -

Itgyen az ak^r a S£^mft6g^p - nem ez

az alapvetfi k^rd^s. A fontos az, hogy
amit megtanulunk, ait fuDkci6i4vaf

egyuu saj^tltsuk el Ha ebben segft az

eszkoz. akkor hasznAlhat6p ha nem.
akkor rossz. Azt kell meg^rtetni a ta-

nul6val, hogy anyanyelve 6s az idegen

nyelv kozott nines egy^rtelmu meg-
feleltet6s. A sz^ mitdgep alkalmas lenne

erre, hiszen a nyelv 6s a program is

egy-egy rendszer. A j6 oktat6prog-

ramnak k6pesnek kell lennie arra, hogy
a nyelv rendszer6t legal^bb elemi szin-

ten modellezze. A legtobb bemutatott

program kfs6rletet sem tesz erre. A
szerz6 saj^it programja v6gk6pp nem,
6 szab^lyok alkalmaz^s^t kfv^nja gya-

korolt$tni a v6gtelens6gig. Akad az6rt

a programok kozott ndhSny olyan,

amely erre torekszik - 6s ezek ismer-

tet6se a konyv kev6s er6ny6nek egyike.

Uvenek a szimulScibs programok. ame-
iyekn6l a !anul6nak valamilyen 6let-

helyzeire idegen ny^Iven keH reag^l-

nia. J6k m6g a general6 programok is,

ahol a g6p nem egy eifire megadoit
sz6veQk6szlettet dolgozik, hanem a

ny^lv szab^lyainak 6s szavainak seglt-

&^g#v9l onmaga illftja ei6 azt.

E n6hSnv i6 programismertetfo azon-

ban elv^sz a szokv^nyosak T5meg4-
ben - fgy azut^n meglehetfisen ha-

szontalan olvasm^nykotet.
Tattir Jdxsef

HIBAIGAZfTAS
JOniusI sztfmunklMn m«g|«lent
„A Dfstron hlUi" clmQ dlckOiikba
n6hAny Artalemzavard hiba kerfllt.

A 26. oldal kdz6ps5 hasibj^ban
alulr6l a 9. sorban F599A helyasen:
F599/dA
alulr6l a 7. sorban 6287eK helyasen:
62875
26 oldal harmadlk hasAbjdban

A Comm&dor«-6A-en iwiinft BASIC pro^-

remoi^s sorAh T5bbS20f volt szuk^t^efm arf^,

raljem. Igy p^ldSul a grdikua k^p«mv6 keie-

lds« SOfSn ny^EvJtivftl^vi viU. Kogy a 8
kbyte -Ofifrafik us k#p^y5 tdrlistt BASIC-lijl

t^lsJgcsan bssu. Emfan {Mm s g^i^i kddu
pr&gr^oi. amdyik egy ore b^ta-tat tdtH fef

a RAM -01 «gv mogjdhat^ larrom^ny-

bann h^ Sbrin l^ihatb ji pfogram SASfC
hmM\5 programja. A grtpi k(kti5 pfogfamot

egy mAis'ik pragracnbdi. vagy padig kozystfert

iiz^min^kjb^fr v k5vaikez5 utnasltisaal latitt

el^ndltdTif.

SYS (60304). flAMELG. BAMVes, X
aliol a RAMELO ^fk\w6 « ketdftcimerjfttertii,

amit6l kazdve a RAM-ot 3Z K vAttozd Mtki-
v«l fal kiv&njuk torton I: a RAMVEG viliQz6

p^ig k{)«lali att a hat^rt. arneddig a feUaitto

el ksti vdg^ni. Ff0v*^*r"' b RAMV^G t^foldi

mAr nem \b\t\ fel a mam^ridban a program az

X ^rt^kkeL azaz a RAM leltoU^se a RAWEUO
cfmtOI a ^AMV£G-1 dmig x^n. £z a prog-

ram Ifinye^fibeft a g^pi k^d^ monllOTprogra-

mokban szokfieos F *ufikc?6t (Fill - teli5ltd*)

waldsfija meg ilgy, hijgy BASlC-bfil agysza-

r^^r^ m^g lehot hIVfiL

Mtre in |6 «2 ft program? A gf^fikus k^fH^nyfi

torllsdre p<§ldiul, amirAt mir ifa:€l5bb b^AI-
sGnk: «2 BASIC'baE egy pare nagyt^igreLndbe

a*6 ld5lg tartr mfg s*P' l<6dbdl e^y mfeorf-

pafc kdrall Id5 slatt m<?gva(6»ithal6. Mitfifeit

a nofm^E, a karakrere^kfit megjefar>ll5 kip-

amy5r> magvaldsiihatjuk a sa^ltslg^at. hogy

a k&pemyd ko^apdn 3 son letd^roijunk

(SYS (50304). 1424.1B44, 32 sogils^^vol),

avagy a k^p&rny6nak csak a felsd harmed^,

I i latva ha ijigy letsziK ^^ a isd fa to r6Iiuk la. (A
fal^S \i^tm^& SYS (50304J, 1 024. 1344, 32-

veL mlg ai alfi^fd^ tod^fie; SYS (50304), 1 S04,

2024, 32 utasftiMaf vaiasithaid mag.) Hji az

Ores haN, a spaca k*pamyOk6dia; a 32 ha-

Jyatt a pont to&pamyGkj6dj4t: a 46- or* wagy

Inv«r3ben a 174 at halyaltesltfuk ba, ^Koi
a forl^ halyaii por^iokkal fogja faltoltenl a

program a kipamyfit. Ily m6don tei$^5i$ge$

karaMer«kkel fehdUhm{Mk a kdp<9frvy5i, csak

a^ Xt^fol6ba a fe^toEtandd karakter kApamyC-
k^J^i kail magadni.

A 2, Sbr^n egy p^ld^t mutatur^k arra, hogy
hogysn lahai vtilog^ hbik^ a1#rnl fmnak a

programnak e sagrts^gdv^al - a vHlogtat^

Ox©mm6d: a FLASH h^^ny^ik a C^4 BASiC*
i^b5L Ebben az ^satban a szErvlSroldba. amaly
S5296-IAI tart &6295-ig. Ir ba a program vAl-

logatva ftufdnbozG ^nk6dokat: fgy a k^p-

afnv6a magja^anitatf karaktarek s^lne

koini fog. ^ a? ka^i a vilEogd hat^^.

Ha vSl^tJanul hibdsan adjiJk mag a hat^rokit.

p^fddul a RAMV^G kisabb a RAM€LO-nil,
akkof a program .JKVALID DATAT hibo-

jalzMad.

t f Gl Budapest XVf R Akospalotai hatlrt^t 1 8«

li? t 3 RF HiJ X ; PUK f:: I . X ; !^ -rJ ^ X ; Ntr" X 1"

1 021? : 'ft I A . 1 fi-tj , y-F-- 1. „ 2',? 9 , 1 . j
"

. 1 0B . 1

] H :;0 L>e^ I A .-^:^^J4 . Il;:^ , L'b? , 1 o ; , 1 , v ^1 4 . ^9

.

1 0^tl OA 1 j'i :^ U"-
.
2 '--.4 , ] ) t^S = ?40 . t „ 1 6i'l

.
Q'

1 PbM I;.'-
r

1 ., ^-.-^ ; . ::i^,5 . \ ^ j i/^B . '::i7lft .
7' 4

9

j J 1.' 0 1 ; 1-^ 'i. , 1 i>i , Lil , i H y , H^T ,.
1 96 , -

. 2 1 i3

' 1 1 1 Q DATM ? 55 , Zt?ltl , 1 92 , 24 ,
20i3

, 24 J:. , 9 ^! , J 1:4

"n2Cl DM FA 13, IR, 17. 32, 3? ^ 7^. "S
1 1 l^tl DA

I 96, ,S5, 7^j, 73, J^iJ, '2. -sR

tl4i>l jDA ! A 65, 84, /:,5 = 32, 7.3, 72- 22. 22
Jt'70 DATA 3.^, :2, 32- 32, 3\ ^2. 32.274
1 \ 1 )*y'. ^\ 72

T
'53 . t . ^ 2 , J 8 , 1 7 ~

, 32: , 2 4 7
1 J I A 1 2; : , t >jfj. , , i 64 , 2 t . 96 , i?) , 2 74
1 r.n r .7 22- ,1 12,1 96 . J 23 . 7^2 ] . ] 37' . 252 . 32
1 1 'r d Dm f A 112,1 V j, , 1 J, , .5r^3 ^ ] 72 ,

27T4 . 32.112
1 200 DA \ A 1 ,

' 7K . 7 ^, . iA , i -^^r^ , 2 34
1210 .1^-25;: 7i'12r/J Ti-IKN PR ; '

' ! T PAS AD AT ! : C

i22w Ph: ! N I "Uh: i

!

"

i W
1 1.

L4

PR IN
pr:i N
F-RIN
F 'R I

f-'RlN

FORI
\-0\<

F LJR

S vS

.-^M ) „im2A 2024 1 7^! RRM PON I Qi

^^(3:^04) , 5l^>^iy96 . .-^i !VRM l''lRMrf

- ti) 1 0999 ; iMt:: X T , REM I
: ^::^:3^ e\ . i e i e^j

T " K w * V ]; j [, /jc^c)

1

I
"

)^ K

m I D999: NEX ! s REil KE8LEI TE \ ES
i^-^KA 1 I )24t^i;:, ( EP2: REM > KARAI' j IrlR

REM vn LOUAB u I eme:

5;^^4^^6f J .tliiREM FEKET
Rt-M VU.I URA8 UJE.ME
SJ7;4!:v6 ^J „ 1 ; REM FHHER

EPERN

.P-W1 99: NEX 1
i

^-(^TfJ ) 99;: MEx I
:

I

ET A SZ

A SZ n\ r

AROLOBA

AROEDBA

els6 aorban HEX EB9&-F0 halyaaan:
EB95-F090
13-14. sorban „ax af,af" halyasan:
"ex af,ar

"

alulrdi a 10. sorban H-61C/1D helya-
sen: H-F61C/1D
aluJrdl a 3. sorban „mem6riahefyze-
taknak" helyesan: „mam6riahelyek-
nek"

28. oldal l.haaAblAban
alulr6l a 4. sor utdn kimaradt egy
rdsz - a mondat helyesan : ,,Athelye-
zds utdn a DISTRON az dthalyezds-
kor megadott clmn^r (xxxx) 48 byte-
tal feljebb fog indulni
(RANDOMIZE USR xxxx+48)."

iiimirisiicimiii auuiiiT ill? mnm



KOvetK6ZO SZamU riK nimdQfi Keten « Otlntban flEK^mk^iIe^hnkkB

A PLUS/4 nyerS aorsolisAt 1987. jfilius 18-6n megtartottuk. A szeren-
CS6 Ko8Xper Vilmos budapesti pMyiz6nknak kedvezatt.

Em'RISE
yero

Elfl6 feladatunk ha9onl6 lesza mOlt havi
•zAmban magjelent kLilondll6 faladvd-
nyunkhoz. Most azonban agy kdtsze-
m^lyes tdrsasjdtdkrdi lesz sz6, malynek
neve ROTARY (a jAt^kboltokban Je-
lanleg is kaphat6). A JAtdk tdbl6ja a ki-

indul6helyzettel egyutt azi. 6br6n I4t-

hat6, a tdbia kdzdpsds^vjdbanf^lgdmb
alaka bem^lyeddsek, a k^ sz^ldn sdt^t
4s vilAgos goly6k vannak. A lAt6k tar-
toz6ka in6g a 2. Abrdn Idthatd „pdr-
gettyO"^ mely a goly6k mozgat^sAra
szolgAI. A „p6rgetty0" kozepdn alul

agy dudor van, mely dppen beleilMk

agy mdlyeddsbe, s akkor a 6 lyuk a 6
szomazMos mdlyed^s f516 esfk (3, Abra).
Ha a „pdrgettyGt" valamelyik irdnyban
magforgatjuk, (b6rmely irAnyban 60,

120 vagy 180 fokkal), akkor a lyukaiban
l4/v6 golydk la a lyukakkal egyOtt forog-
nak (Atv^ndorotnak mAs bemdlyad^sek-
be) - az el6z0 helyzetb5l indulva egy
jobbra 120 fokos forgat^s utfini dlla-

potot a 4. AbrAn Idthatunk.

A IMkot Mt \Mkos Jdtssza, Sdtdt 69
Vitdgos. Sdtdt kezd, s ezutAn felvditva

Idpnek. Ldpni tjgy lehet, hogy a soron
kdvetkez6 leteszi a „porgettyDt" egy
olyan iires mdlyaddsbe, melynek 6
szomsz6dJa kdzul tdbben van aajdt

(szfnG) goly6ja, mint ahdnyban az ellen-

iM. [TeMt az ei6z6 pdldAnkban Vi-

Idgoa Idpatt.)

A c4l a j4tdkmaz6 kozepdn I6that6 M-
romszdg mindhdrom mdiyed^s^nek sa-

jdt goly6kkal val6 feltdltdse, aki ezt el-

4rU az nyert.

A faladat t5bb r^azbffl All:

- tervozzunk mag agy olyan adatstruktO-
r6t, melyban kdnyelmesen tdrolhatjuk a
tdblAt a rajta \6v6 goly^kkal egyutt.
- ezt haszndlva frjunk egy rovid progra-
mot, mely a k5vetkez6ket tudja

:

a) feltoiti a tdbldt a kezd6dliapottal,
b) vdgigjdtszatja a jAtdkot vissziUelz6s
ndlkul. azaz mindig kifrja, hogy ki kd-
vatkezik^ bekdri a „porgettyQ" lerakd-
sdnak a helytft (tetszds szerinti koordi-
ndta-rendszerben), ellen6rzi, hogy a so-
ron kdvetkez6 itt forgathat-e, s ha Igen,
bekdri az elforgatdst. A vdltozdst csak
a belsfi adetstruktCirdban kell^feljegyez-

nie.

c) figyeii a jdtdk v4g6t, kifrja, hogy ki a
gydztes.
A programokat tetsz6leges Magyar-
orszdgon elterjedt hdzi szdmft6g4p
BASIC-Jdben k^rjuk megfrnt, s paplron
bekijfdeni a megfelelfi lefrdssal egyutt.
Halad6k (grafikdban jdrtasabbak) meg-
pr6bdlhatjdk a Jdt^kot szdp graflkai

visszajelzdsseL barAtsdgos formdban is

eikdsziteni - versenyen krviii. AkI el6g
ugyesnek 6rzi magdt, megpr6bdlhatja
mdg ezt a vdltozatot is tovdbbfejiesz-
tenl, hogy a g^p is tudjon jdtszani - la-

hetOleg mindl Jobban. Ezt azonban val6-

szfnGleg Igen nehdz eldrnil Aki grafi-

kdval rendelkez6, vagy pidne JdtszanI is

tud6 vdltozatot kteft, az bekuldheti
lemezen vagy kazettdn, r^szlates lefrtfs-

sal egyutt - ezekb6l a jobbakat ugyanis
azfvesen kozdindnk a lapban. Azonban
a kazettdt ill. lemezt bekuldfi olvas6knak
is - amennyiben rdszt kfvdnnak venni a
pdlydzaton - be kell kuldenluk az alap-
vdltozatot papfron, a megfeielfi lelrds-

sal.
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